Bij het binnendragen van Jan en zijn familie gaan wij allen, voor zover
mogelijk, staan.



De organist speelt...

Orde voor de

Woord van welkom en bemoediging, groet
De kleine klein- en achterkleinkinderen ontsteken aan de paaskaars
een lichtje om opa te gedenken
Zingen: De Heer is mijn Herder, lied 23b

Gedachtenisdienst

1

De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

2

De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

3

De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!
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Woorden van Xandra om haar opa te gedenken
Voorganger: Ds. H. Gijsen
Organist:
Adrie van de Padt

lied van Pulau- Ku
Woorden van Johanna om opa te gedenken
lied van Pulau – Ku

Drempelgebed
Zingen Abba Vader, lied 886
1. Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe.
Kelly draagt voor
Ik droomde eens en zie
ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.
Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.
Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad..."
De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen..."

lied van Pulau – Ku
Overdenking

lied van Pulau - Ku
Gebed
Zingen: Ik zie een poort... Bundel van J. de Heer 140
1. Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen van 't kruis,
waar 'k vrijlijk heen mag gaan om vrede te bekomen.
Refrein
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij! Voor mij! Voor mij!
Staat open, ook voor mij.
2.

Die open poort laat d' ingang vrij,
aan wie komt binnen vlieden; aan rijk en arm,
aan u en mij komt Jezus vrede bieden.
Refrein
3.

Die open poort leidt tot Gods troon:
gaat door, laat niets u hind'ren; neemt op uw kruis,
aanvaardt de kroon, die God biedt aan Zijn kind'ren
Refrein

4. In 't hemelrijk, voor Jezus' troon daar leidt het kruis tot zegen; daar
dragen wij voor kruis een kroon
door Jezus' bloed verkregen.
Refrein
Zegen
Bij het uitdragen van Jan gaan wij allen, voorzover mogelijk, staan.
De organist speelt.
Wij zetten de dienst voort op crematorium Yardenhuis
Rotterdam, Maeterlickweg 101 te Rotterdam.

